Gebedsviering Oase zaterdag 9 juli 2022
Thema:

ZORG VOOR ELKAAR

Voorgangers: Hans van Hak en Piet Lahaije
en Hannie van Hak
Cantor: Wim
Pianospel: Frank
Techniek: Armand en Harry
Lichtje van de maand: Mary
Paaskaars is aan
Klankschaal
Oasekaars wordt aangestoken
Openingslied: Plaats om verhalen door te geven , op melodie van GvL 118-2
Van hoop en liefde voor elkaar
van idealen hoog verheven
en onze dromen worden waar.
Hier komen mensen steeds weer samen
en zoeken naar een spoor van God.
Teken van eenheid, ja en amen.
De liefde als een nieuw gebod.
Plaats om te horen en te weten:
zijn liefde voegt het al aaneen.
God-hier-met-ons zal niet vergeten:
een mens leeft niet van brood alleen.
Hier klinkt een woord en wordt gebeden
om toekomst en om nieuwe moed.
Zo wordt hier voelbaar in het heden;
zijn vrede blijft bij ons voorgoed.
Plaats van ontmoeting en van zoeken
naar woorden met een nieuwe zin.
Woorden van God in oude boeken:
hij maakt met ons een nieuw begin.
Hier vinden wij de kracht tot leven,
hier roept Gij mensen bij hun naam.
Alles en alles zult Gij geven,
Gij God, de bron van ons bestaan.
Welkom en inleiding
Goede avond, beste mensen, hier in de kerkzaal en thuis bij het scherm.
Plaats van ontmoeting en van zoeken naar woorden met een nieuwe zin. Dat zongen we zojuist.
En ook, hier vinden we kracht tot leven, hier roept God mensen bij hun naam.
En dan om ons heen kijkend en zien wat op onze levensweg komt. Naast lichte ook donkere paden,
en leidend door zonnige en stormachtige gebieden. Dan is ons thema in deze viering “zorg voor
elkaar” heel toepasselijk. We kunnen niet zonder elkaar. God gaat dan wel voor ons uit en steunt ons
in de rug, maar in de Lucaslezing, over de barmhartige Samaritaan geeft Jezus een bijzondere inhoud
aan de “naaste”.

Laten we dan ruimte maken in onszelf voor deze viering. Dankbaar dat we hier samen bijeen zijn en
ook op afstand met elkaar verbonden.
Vredekaars wordt aangestoken
Vredewens
De naaste en de zorg voor elkaar brengen ons meteen bij de vrede. Of eigenlijk bij de afwezigheid
hiervan die zich zo duidelijk op vele plaatsen voordoet.
Het lied om vrede, gaat speciaal om vrede en vredeskracht in Oekraïne en Rusland. Daarom is het nu
zeker het moment om elkaar eerst vrede te wensen om ons diepe verlangen te onderstrepen.
Lied: Lied om vrede; tekst van Frank Ploum en melodie van Antoine Oomen
De wereld houdt haar adem in, oorlog is weer geboden.
een taal van wapens en gewin, mensen die mensen doden.
In hoop en vrees een lange stoet voort vluchtig opgejaagden,
zij die hun leven wagen.
Kom geest van liefde en van moed, open het hart van diegenen
voor wie geen leven ertoe doet, die liefde doet verstenen.
Laat jouw woord in hen binnen gaan, dat toch tot bloei mogen komen,
steden van eeuwige vrede.
Dat wij niet lopen in de ban van steeds weer oorlogswerken.
Maar dromen blijven dat het kan: eind aan het recht van de sterken.
Jouw droom die ooit wordt waargemaakt: geluk groeit op de aarde,
niemand die vlucht voor een wapen.
Gebed
Keren wij ons hart tot Hem,
die mensen tot leven riep
en ons moge vervullen met zijn vrede.
Allen
U die ons kent, God, wees ons genadig.
U die weet wat in ons leeft,
en wat ons bezig houdt,
U die weet wat ons ontbreekt,
spreek ons uw vrede tegemoet,
waarin ook wij elkaar tot zegen mogen zijn.
Wees nabij aan hen die u zoeken,
schenk uw hart aan hen die u vinden,
U die ons tot leven hebt geroepen,
en een God van mensen wilt zijn.
Eerste lezing
God, soms hebben we het gevoel,
dat iedereen ons laat stikken.
Dat anderen ons verdriet niet zien

of ons gewoon laten vallen.
Dat niemand de moeite neemt
om echt naar ons te luisteren.
Laat ons dan ervaren dat u bij ons bent.
Soms zijn we zo bezig met onszelf,
dat we niet eens in de gaten hebben,
dat ook anderen het gevoel hebben
dat ze in de steek gelaten worden:
vrienden, familieleden, buren
en mensen elders op de wereld,
die honger lijden, op de vlucht zijn,
oorlogsgeweld moeten ondergaan,
of bescherming nodig hebben.
Geef dat we bijtijds ontdekken,
dat ze ons nodig hebben.
En geef ons de moed
om naar deze mensen te luisteren
en ze te helpen.
Lied: Deze wereld omgekeerd, GvL 428
Lezing: Lucas 10, 25 – 37
Daar trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen.
Hij zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?
Jezus sprak tot hem: Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest u daar?
De wetgeleerde antwoordde: U zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart en met heel uw
ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.
Jezus zei: uw antwoord is juist, doe dat en u zult leven.
Maar omdat de wetgeleerde zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus:
en wie is dan mijn naaste? Nu nam Jezus weer het woord en zei:
Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in handen van rovers.
Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze vertrokken, lieten ze hem half dood liggen.
Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem
heen. Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen.
Toen kwam een Samaritaan die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op
hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn rijdier, bracht
hem naar een herberg en zorgde voor hem.
De volgende morgen haalde hij twee denariën tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: zorg voor
hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden.
Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in de handen van de rover gevallen is?
De wetgeleerde antwoordde: die hem barmhartigheid betoond heeft.
Jezus sprak: ga dan en doe jij evenzo!
Acclamatie: Het woord dat ik jou geef
Levend woord
Ga dan en doe evenzo.
Dat is de conclusie en opdracht van Jezus die hij geeft aan de wetgeleerde. Daar kan hij mee op weg

en zelf handelen. Maar er gaat nog al wat aan vooraf voordat de wetgeleerde op pad wordt
gestuurd. De Lucaslezing van de barmhartige Samaritaan klinkt ons zeer bekend in de oren. Maar
dringt het wel tot ons door wat er feitelijk wordt bedoeld.
Een priester, een leviet en een Samaritaan worden ons voorgesteld. Alleen de Samaritaan handelt
zoals verwacht mag worden in de situatie van die iemand die in nood verkeert.
De Samaritaan wordt de naaste. Een opvallende omkering. Doorgaans wordt namelijk de vraag
gesteld: wie is je naaste? Maar Jezus draait het om: hoe wordt je een naaste?
Je bent niet zomaar iemands naaste. De priester en de leviet niet. Die gaan met een boog om de
hulpeloze man heen. Ze zien de omstandigheden maar doen liever niets. De Samaritaan doorziet de
penibele situatie, krijgt medelijden en heeft zorg voor de hulpeloze man.
Wij hier zijn ook nu op weg. Ook van ons wordt gevraagd: Zie je wat er op je pad komt? Wat doet dat
met je. Ofwel wil je de naaste worden en inzien dat de weg, de toekomst naast lichte ook donkere
paden kent. En door zonnige en stormachtige gebieden komt. Je mag vertrouwen op Gods
aanwezigheid die voor ons uitgaat en ons in de rug steunt. Ook als we het gevoel hebben dat
iedereen ons laat stikken. Of dat anderen ons verdriet niet zien.
We zien om ons heen mensen die gevangen zitten in oorlogsgeweld of op de vlucht zijn. We zien
mensen die alle moeite moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen vanwege de sterk
stijgende energieprijzen en boodschappen.
Worden we naasten van hen door voor hen op te komen? Willen we inzien dat ze ons nodig hebben?
Willen we die zorg voor elkaar handen en voeten geven?
Laat uw wil geschieden bidden we, en daar is hoop en vertrouwen voor nodig. Hoop en vertrouwen
in het goede en het geluk van mensen. Of zoals we in het lied om vrede zingen: Jouw droom die ooit
wordt waargemaakt: geluk groeit op aarde, niemand die vlucht voor een wapen.
En ook Uw vrede tegemoet: nieuwe hemel en nieuwe aarde, tranen gedroogd en de dood zal niet
meer zijn. Want zie, hij maakt alles nieuw. Dat laat mensen opbloeien en opent nieuwe horizonten.
Ga dan en doe evenzo.
Stilte en pianospel
Geloofsgebed, allen
Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:
dat hij ons tot leven riep.
dat hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede.
Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.
Wij geloven in de open hand van mensen,
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.
Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd,
die elkaar bevestigen en bemoedigen.
Wij geloven in de goedheid van mensen,
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.
Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat en met ons meegaat
in één van ons, Jezus Messias.
Wij geloven dat hij zal voltooien
wat hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk wereldwijd
en hij God-met-ons voorgoed.
Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
“nieuwe hemel en nieuwe aarde,
tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn.
Want zie, hij maakt alles nieuw.”
Amen.

Voorbeden
Acclamatie Keer u om naar ons toe – keer ons toe naar elkaar
Goede God,
het lot van mensen gaat u ter harte.
U schenkt ons alle ruimte om in vrijheid te leven.
Wij bidden u:
Voor mensen die gebukt gaan onder zorgen
om het nakomen van allerlei verplichtingen
die anderen hen opleggen.
Zoals de gestegen kosten van wonen en levensonderhoud,
hier en vrijwel overal in onze wereld,
dat ze zich gesterkt mogen weten door
mensen die hun zorgen verstaan en helpen verlichten.
Voor mensen die gewild of ongewild langs de kant van de weg raken:
Door oorlogsgeweld in Oekraïne en andere regio’s, door vernedering en afwijzing,
dat ze nooit wanhopen, maar blijven uitzien
naar iemand die niet in een boog om hen heenloopt maar voor hen zorgt.
Voor mensen die anderen in hun nood zien
en alle hulp bieden die nodig is:
dat ze gezegend worden en eenvoudig blijven doorgaan.
Voor mensen die door overheidsmaatregelen sterk getroffen worden in hun bestaan.
Zoals de oplopende spanningen in de landbouw en veeteelt door de stikstofcrisis met de
klimaatdoelen die hen verlammen;
dat ze zich gesteund weten door overheden en mensen die de veelzijdige belangen eerlijk afwegen
voor deze mensen en de natuur.
Voor onszelf, dat we ons niet afsluiten voor elkaar,
uit angst dat we veel zullen verliezen;
dat we zo open worden, dat de zorg voor elkaar en
de ontmoeting ons nieuwe levenszin mag geven.
Keer u om naar ons toe – keer ons toe naar elkaar

intenties opgeschreven in het boek
eigen intenties worden uitgesproken en daarvoor wordt een kaarsje aangestoken
lichtje van de maand
Keer u om naar ons toe – keer ons toe naar elkaar
Onze Vader , door allen
Onze vader,
hemel en aarde diep in ons verborgen
laat uw wil geschieden.
Geef ons dagelijks wat we nodig hebben
naar lichaam en ziel.
Vergeef ons onze tekortkomingen
en leer ons mild te zijn
voor onszelf en voor anderen.
Maak ons wakker
uit slaap en dwangmatigheid
en laat ons steeds het goede doen,
want van u is de toekomst,
tot in eeuwigheid.
Amen.
Collecte
Brood voor onderweg
Onderweg zijn we, onderweg in een wereld
waar grenzen tussen volken verdwijnen,
een wereld ook waar iedereen
een eigen plek, een eigen thuis zoekt.
Onderweg zijn we, onderweg in een wereld
waar de grens tussen wat kan en wat niet kan
elke dag lijkt te veranderen.
Een wereld waar iedereen ooit een grens dient te trekken
tussen wat mag en wat niet mag.
Onderweg ben je, al weet je niet waarheen,
al zou je liever blijven waar je bent.
Onderweg ben je, naar een toekomst die niemand kent.
Maar één ding staat vast:
je weg zal over lichte én donkere paden leiden,
door zonnige én stormachtige gebieden.
Onderweg zijn we, zoals zovelen voor ons,
onderweg in het geloof dat God voor ons uitgaat
en ons in de rug steunt.
Onderweg in het vertrouwen dat God ons de vrijheid geeft
en ons opvangt voordat we vallen.
wij nemen het brood in onze handen
Oude verhalen over mensenherder Jezus
zijn doorverteld en opgetekend

tot hier en nu , wereldwijd.
Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van God, een vriend ,
leidsman en herder,
dienaar van mensen,
die zich wegschonk in het delen van het brood
op de laatste avond van zijn leven.
Tot zijn gedachtenis nemen we daarom dit brood
en breken het, delen het,
als teken dat wij hem na willen volgen,
als teken van verbondenheid met hem en met elkaar.
Dat wij hem bij ons leven houden
op de weg die voor ons open ligt
en die we bereid zijn om
voor elkaars geluk te gaan
Wij delen het brood met elkaar
Lied: het lied van het brood, GvL 457 coupl. 1,3,4,5
Slotgedachte
Leven in de zomer
is helemaal durven opgaan
in een kwetsbaar enthousiasme
met een verrukkelijke geestdrift
die aanstekelijk werkt en doet openbloeien;
is ook kunnen loslaten om te helen
waar het zijn belangrijker is dan het hebben;
is de uitdaging van het zoeken naar nieuwe horizonten
en beseffen dat je steeds met jezelf onderweg bent;
is meegaan met je eigen schaduw
die verkleint als een vriend voor je leven.
Zegenwens
Gezegend de hand
die je uitstrekt naar de ander.
Gezegend de steun die je biedt
aan anderen in moeilijke tijden.
Gezegend de woorden
waarmee je de ander geluk wenst.
Gezegend je voeten
op weg samen met anderen,
naar recht en vrede.
Moge de God van Jezus ons zegenen,
en mogen wij elkaar als naasten,
met vriendschap en trouw tot zegen zijn
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Afsluiting
Slotlied: dat je de weg mag gaan

Volgende viering
Zaterdag 13 augustus

